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Dags att betala din medlemsavgift! 
 
- Fullbetalande (läkare) 300 kr 
- Associerade medlemmar* 200 kr 

- Medicine och andra studerande 100 kr  
- Stödmedlem (ej i hälso- och sjukvården) 500 kr 
- Hedersmedlem 0 kr 

 

Vi behöver ditt namn, din aktuella e-adress och 
ditt födelsedatum. Ge oss gärna en extra gåva!  
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INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2014 
 

Årsmötet 2014 äger rum lördag den 29 mars i kollektivhuset Sockenstugan 

www.sockenstugankollektiv.nu, Statsrådsvägen 9, 128 38 Skarpnäck. Ringklocka på dörren. 

Telefon till Ingrid 070 55 73 193.  
 

Hitta hit: 

 Tunnelbana till Kärrtorp. Gå tvärs över torget till Holmögaddsvägen (t-banan på vänster 

sida). Fortsätt rakt fram, korsa Sockenvägen. Gå åt höger, ta första gångväg åt vänster. Gå 

in genom lilla grinden på höger sida till gula tegelbyggnaden, ring på dörrklockan. Knappt 

10 min promenad.  

 Buss 161 från Älvsjö (30 min) alternativt Skogskyrkogården (5 min). Hållplats Gränsberget 

intill Sockenstugan. 

Program 
 

12.30 Samling med enkel lunch 
 

13.30 Hur ska vi ta hand om vår planet? Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid 

Uppsala universitet  

Psykologiska aspekter på klimathotet Margareta Falk-Hogstedt, psykiater, styrelseledamot 
 

14.30 Fikapaus med fortsatt diskussion  
 

15.30 Årsmötesförhandlingar 
 

17.00-17.30 Konstituerande styrelsemöte för den nya styrelsen 

 

 

Skicka JA/NEJ till info@lakareformiljon.se så får vi din aktuella e-adress! Anmälan om 

deltagande så snart som möjligt, dock senast 24 mars per e-post eller tel 08 600 15 56. 
 

Blir det ändringar kommer de att finnas på hemsidan www.lakareformiljon.se.  
 

Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan.  
 

De som gett oss sin e-adress får ett eller ett par utskick per kvartal. Övriga får endast kallelse 

till årsmöte samt påminnelse om medlemsavgift.  
 

Varmt välkommen! 

Ingrid Eckerman, ordförande 
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Svenska Läkare för Miljön och mot miljöförstöringen (LfM) 
 

Årsmöte lördag 29.3.2014 kl 12.30, i kollektivhuset Sockenstugan, Statsrådsvägen 9, 

Kärrtorp, Stockholm. Ringklocka på dörren. Telefon till Ingrid 070 55 73 193. 
 

Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan www.lakareformiljon.se. 
 

Handlingarna kan sändas ut i förväg elektroniskt eller med pappersbrev till den som så önskar. 

Var god kontakta Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@lakareformiljon.se eller 08 600 15 56.  
 

Anmälan om deltagande så snart som möjligt, dock senast 24 mars per e-post 

info@lakareformiljon.se eller tel 08 600 15 56. 
 

 

 

Förslag till dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Godkännande av kallelseförfarandet och dagordningen 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

5. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och 

revisorernas berättelse 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Val av ordförande, kassör och styrelseledamöter 

8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

9. Val av valberedning 

10. Fastställande av medlemsavgifter för 2015  

11. Diskussion om verksamhetsplan för det kommande året 

12. Övriga föreningsärenden 

13. Mötets avslutande 
vv 

Glöm inte betala din medlemsavgift! 
 

- Fullbetalande (läkare) 300 kr 
- Associerade medlemmar* 200 kr 
- Medicine och andra studerande 100 kr  

- Stödmedlem (ej i hälso- och sjukvården) 500 kr 
- Hedersmedlem 0 kr 
 

Vi behöver ditt namn, din aktuella e-adress och ditt 
födelsedatum för att lättare kunna spåra dig när du byter 
adress.  
 

Ge oss gärna en extra gåva!  
 

Pg 14 43 65-4 
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